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BLI en ESG 

BLI en ESG 
BLI belegt in aandelen op basis van een “business-like investing”-aanpak, wat betekent dat in de 

aandelenselectie strenge eisen gesteld worden op het gebied van kwaliteit en waardering. In het 

kader van deze actieve beleggingsaanpak is het voor ons niet belangrijk of bedrijven deel 

uitmaken van een index en welke weging ze daar eventueel in hebben. Onze competentie om 

een businessmodel volledig te kunnen doorgronden en een duidelijk concurrentievoordeel te 

kunnen identificeren, is voor ons het vertrekpunt van een uitgebreide financiële analyse.  

Met zijn multibeheersaanpak benut BLI de brede mogelijkheden van een open architectuur en 

een flexibele activatoewijzing om portefeuilles met verschillende risico- en opbrengstprofielen 

samen te stellen. De kerngedachte is dat wij beleggingsfondsen selecteren die voldoen aan onze 

talrijke kwantitatieve en kwalitatieve criteria en die fondsen voldoende tijd geven om een positief 

rendement te genereren, terwijl we het totale risico van de portefeuilles actief beheren.  

Door de toenemende beschikbaarheid van ESG-onderzoek (milieu, sociaal beleid, governance) 

kan BLI ook rekening houden met niet-financiële criteria als aanvulling op onze fundamentele 

financiële analyses om nog meer inzicht te krijgen in de bedrijven van ons beleggingsuniversum. 

Zo kunnen bij de bedrijven waarop wij ons toespitsen risico's aan het licht komen die traditioneel 

financieel onderzoek niet zou hebben blootgelegd. Gezien de brede waaier aan definities van 

verantwoord beleggen en de voortdurende evolutie van de diverse benaderingswijzen, zien wij 

het gebruik van ESG-criteria als een leerproces en een nieuwe stap in de richting van best 

practices. We gaan ervan uit dat onze strategie op termijn zal wijzigen, naarmate ESG meer in 

ons denken geïntegreerd wordt. 

In dit document beschrijven we hoe BLI geleidelijk niet-financiële criteria in zijn 

beleggingsmethode wil opnemen.  
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Business-like investing en UNPRI 
Als beheerder van aandelenfondsen houden wij ons aan een strikte beleggingsfilosofie die berust 

op de principes van business-like investing, wat betekent dat we elke belegging in een bedrijf 

zien als een participatie voor de lange termijn. We zoeken voortdurend naar 

kwaliteitsondernemingen met een duidelijk concurrentievoordeel die hoge winsten boeken en een 

stevige vrije kasstroom genereren. Het zijn namelijk dergelijke bedrijven die op lange termijn 

waarde kunnen creëren voor hun aandeelhouders. 

De bedrijven die voor belegging in aanmerking komen, moeten een duurzaam 

concurrentievoordeel en aantrekkelijke groeivooruitzichten hebben. Het selecteren, kopen en 

verkopen van aandelen gebeurt steeds op basis van een fundamentele analyse van elk bedrijf. 

We beleggen slechts in een onderneming wanneer deze aantrekkelijk gewaardeerd is en de 

aandelenkoers een veiligheidsmarge biedt ten opzichte van haar marktwaarde. 

Onze fundamentele analyse heeft tot doel portefeuilles samen te stellen met een 

benedengemiddelde volatiliteit, en over een volledige economische cyclus een bovengemiddeld 

rendement te halen. Om het risico- en opbrengstprofiel van onze producten verder te verbeteren, 

is de integratie van niet-financiële criteria in het beleggingsproces een logische stap, vooral 

omdat tegenwoordig steeds meer extern ESG-onderzoek beschikbaar is. Daarom hebben wij in 

juni 2017 ook de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) 

ondertekend. 

De zes principes 
1. De ondertekenaars houden rekening met ESG-criteria in hun beleggingsanalyse en 

besluitvorming. 

2. De ondertekenaars zijn actieve aandeelhouders en integreren ESG-criteria in hun beleid 

en praktijken inzake aandeelhouderschap. 

3. De ondertekenaars beleggen enkel in bedrijven die voldoende open zijn op ESG-gebied. 

4. De ondertekenaars ijveren voor de aanvaarding en implementatie van de principes in de 

beleggingsindustrie. 

5. De ondertekenaars werken samen om de principes doeltreffender te kunnen 

implementeren. 

6. De ondertekenaars brengen verslag uit over hun activiteiten en de vordering van de 

implementatie van de principes. 

We zijn ervan overtuigd dat we, door alle mogelijke risico's te analyseren, zowel financiële als 

niet-financiële, betere beleggingsbeslissingen kunnen nemen die een duurzaam rendement 

opleveren. Wij zien ESG-criteria in onze beleggingsanalyse dan ook als een aanvullend en nuttig 
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instrument om het risico van onze beleggingsportefeuilles te beperken. Deze aanpak biedt ons 

een nieuwe invalshoek en nog meer inzicht in de bedrijven waarin we willen beleggen. 

Duurzaam beleggen volgens BLI 
Duurzaam beleggen wordt in de UNPRI als volgt gedefinieerd: “Duurzaam beleggen is een 

beleggingsaanpak waarbij de belegger in zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met sociale, 

bestuurlijke en milieugerelateerde factoren (ESG) om de risico's beter onder controle te houden 

en een duurzaam langetermijnrendement te genereren.” 

In het VN-document wordt erkend dat er tal van definities van die ESG-factoren bestaan en dat 

die ook voortdurend evolueren. We geven hieronder enkele voorbeelden van ESG-factoren. 

 

E 
Klimaatverandering, uitstoot van broeikasgassen, uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen, water- en luchtkwaliteit, afval en vervuiling, ontbossing. 

S 
Arbeidsvoorwaarden, slavernij en kinderarbeid, veiligheid en gezondheid, relatie 

tussen werknemer en werkgever, tevredenheid van werknemers, lokale en 

inheemse gemeenschappen, conflicten. 

G 
Managersverloning, omkoping en corruptie, politieke lobbying en donaties, 

structuur van en genderdiversiteit in bestuursraden, fiscale strategieën. 

 

Gezien het grote aantal benaderingen, gaande van duurzaam en maatschappelijk verantwoord 

beleggen tot impact investing, groen beleggen en ethisch beleggen, is het voor BLI belangrijk om 

zijn duurzame-beleggingsaanpak duidelijk te definiëren. 

Aangezien we de analyse van de ESG-factoren zien als een manier om het risico van onze 

portefeuilles te verminderen, beperken we ons niet tot één specifiek domein, wat groenfondsen 

bijvoorbeeld wel doen. We houden dus rekening met verschillende ESG-dimensies om een 

duidelijk beeld te krijgen van de risico's en om beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te 

kunnen nemen. Door een actieve rol te spelen in de UNPRI-gemeenschap kan BLI bovendien 

bijdragen aan de verspreiding van de beste praktijken in het internationale financiële stelsel. 

De aanvulling van ons onderzoek met ESG-criteria is een natuurlijke evolutie van onze 

beleggingsmethode, aangezien betrouwbare gegevens beschikbaar geworden zijn. We blijven 

streven naar een bovengemiddeld risicogewogen rendement met behulp van onze bottom-

upaanpak en onze diepgaande bedrijfsanalyses. Het ESG-kader is dus een bijkomend instrument 

dat ons helpt onze beleggingsdoelstellingen te halen. 
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Implementatiestrategie  
Ondertekenaars van de UNPRI moeten een aantal minimumnormen in acht nemen en een 

gestage, meetbare vooruitgang boeken. BLI implementeert de ESG-criteria stapsgewijs en op 

een meetbare manier. 

Aandelen: na een grondig onderzoek naar duurzaam beleggen, de UNPRI en relevante trends 

in de sector hebben we voor een externe dienstverlener gekozen, MSCI ESG Research, die ons 

betrouwbare en gedetailleerde informatie bezorgt over ESG-kwesties. MSCI ESG Research stelt 

namelijk gedetailleerde verslagen op over ESG en daarmee samenhangende controverses voor 

nagenoeg al onze beleggingen en biedt ons de mogelijkheid om binnen ons universum algemene 

en specifieke filters toe te passen om ons beleggingsuniversum in te krimpen en/of de allerbeste 

bedrijven te selecteren.  

In 2018 gaat een volgende fase in. We introduceren dan een op ESG-criteria geïnspireerd 

stembeleid, dat zal worden toegepast in samenwerking met een dienstverlener die voor ons bij 

volmacht stemt. 

Multibeheer: het selectieproces voor fondsen moet BLI in de eerste plaats diepgaand inzicht 

verschaffen in de externe fondsen die voor belegging in aanmerking komen en in alle factoren 

die er een directe impact op kunnen hebben. Een van die factoren is de kijk van de 

fondsbeheerder op het ESG-thema. Ons multibeheersteam gaat in dialoog met de promotoren 

van fondsen die wij in onze selectie willen opnemen, maar die de UNPRI nog niet ondertekend 

hebben en moedigt hen aan om ook lid te worden van de PRI-gemeenschap. 

ESG-comité: het ESG-comité van BLI, het Comité Investissement Socialement Responsable 

(CISR), is een overlegplatform voor alles wat binnen BLI met ESG te maken heeft en is het orgaan 

dat verantwoordelijk is voor ons UNPRI-project. Het comité volgt de ontwikkelingen in de sector 

en is verantwoordelijk voor de goede uitvoering. Het moet ook streng toezien op het tijdschema 

van de uitvoering en het beleid. De permanente comitéleden zijn vertegenwoordigers van alle 

BLI-teams waarvoor het ESG-thema relevant is. Met het oog op een open communicatie over 

ESG-kwesties worden alle medewerkers van BLI aangemoedigd om de bijeenkomsten van het 

comité bij te wonen. De fondsbeheerders integreren duurzaamheidsnormen in onze 

beleggingsportefeuilles in samenwerking met het CISR. Alle beslissingen worden genomen in 

overleg met elk team van BLI waarvoor ze gevolgen hebben.  

De toepassing van de VN-principes voor duurzaam beleggen is een continu en stapsgewijs 

proces. We zijn verheugd dat we deel kunnen uitmaken van deze beweging en zijn ervan 

overtuigd dat onze beproefde beleggingsmethode er alleen maar beter van zal worden. 
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